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تصدير

بارغه بريندي وديدير بوركالرت

مع َّأن املجتمع الدويل يعالج منذ مدة كثرياً من جوانب الكوارث والتغري املناخي والتنقل البرشي ،يبقى
إحراز التقدم الحقيقي مرهوناً بجمع مختلف أطراف النقاش لبناء استجابة شاملة تضع توقعاتها حول
التحديات املستقبلية املرتبطة بالتغري املناخي.وتساهم حكومتا الرنويج وسويرسا يف بناء االستجابات
املستقبلية للتَّهجري من خالل مبادرة نانسن.

ويف  12مـارس/آذار  ،2015تعرضـت الدولـة الجزريـة
فانواتـو يف املحيـط الهـادئ إىل إعصـار مـداري مـن الفئة
الخامسـة وكان أقـوى مـن أي إعصـار سـابق شـهدته
وهجـر  75ألفاً
الجـزر وأ َّثـر على  166ألـف سـاكن فيهـا ّ
منهـم وتركهـم دون مـأوى وتـرك  110آالف محرومين
مـن امليـاه العذبـة.

الحـدود الدوليـة يف سـياق الكـوارث مبـا يف ذلـك التهجري
املرتبـط بآثـار التغير املناخـي .ومنذ ذلك الحينَّ ،
نظمت
املبـادرة سلسـلة مـن الجـوالت التشـاورية اإلقليميـة
لجمـع أكبر عـدد مـن ممثلي الحكومـات واملجتمـع
املـدين واملنظمات الدوليـة والخبراء.
ونتيجـة تلـك املشـاورات ،أصبحنـا نعـرف اآلن معلومات
أكثر حـول آثـار الكـوارث والتغير املناخـي على التَّهجير
والهجـرة ،وحددنـا مامرسـات ف َّعالـة ُتسـتخ َدم حاليـاً يف
منـع هـذه التحديـات واالسـتعداد لهـا واالسـتجابة لهـا
جبر النـاس على الفـرار مـن بالدهم
كما الحـال عندمـا ُي َ
إىل بلاد أخـرى .ثـم ُج ِم َعـت مجـاالت العمل املسـتقبلية
يف “جـدول أعمال الحاميـة” حـول التَّهجير العابـر
للحـدود يف سـياق الكـوارث والتغير املناخـي وسـوف
ُيعـ َرض و ُينا َقـش يف أثنـاء الجولـة التشـاورية العابـرة
1
للحكومـات يف جنيـف يف أكتوبر/ترشيـن األول 2015.

وتشير التوقعـات إىل َّأن األحـداث القاسـية السـابقة غري
املسـبوقة مـن تقلبـات الطقـس أصبحـت اآلن القاعـدة
العامـة بـدالً من أن تكون اسـتثنا ًء .وعىل مسـتوى العامل،
أدت املخاطـر املفاجئـة يف حدوثهـا كالـزالزل والفيضانات
واالنهيـارات والعواصـف املداريـة إىل تهجير قرابـة 165
مليـون شـخص بين عامـي  2008و .2013وتبعـاً لذلـك،
مـن املرجـح أن تـؤدي املخاطـر املرتبطـة باملنـاخ سـواء
أكان حدوثهـا مفاجئـاً أم بطيئـاً إضافـة إىل التحـوالت
الحرضيـة الرسيعة والنمو السـكاين والضعـف االجتامعي
والفقـر القامئين إىل زيـادة معـدل التَّهجير والهجـرة يف
دخلـت بالفعـل النتائج التـي توصلت إليهـا مبادرة
املسـتقبل مبـا يف ذلـك الهجـرة العابـرة للحـدود الدوليـة .وقـد ُأ ِ
نانـس يف مختلـف جـداول أعمال السياسـات الدوليـة.
وقـد أعـدَّ ت الـدول األسـاس للربـط بين التغير املناخـي ثـم أصبـح منـع التَّهجير والهجـرة كوسـيلة للتكيـف إىل
والهجـرة إذ توافقـت على الفقـرة (14و) مـن إطـار شـواغل رئيسـية ألصحـاب املصلحـة ،وهـذا مـا يوضـح
عمـل كانكـون للتكيـف يف ديسـمرب/كانون األول  ،2010أهميـة أن يجلـس على طاولـة النقـاش كل املتفاوضين
وطالبـت بتعهـد الدول األعضـاء “باتخاذ التدابير الالزمة إلطـار عمـل خفـض مخاطر الكـوارث ملا بعد عـام .2015
لتعزيـز الفهـم والتنسـيق والتعـاون بشـأن التَّهجير ومـن دواعـي رسورنا َّأن لغـة النقاش العام حـول التَّهجري
تعبر عـن ذلـك 2.كما
والهجـرة املسـتحثة بالتغير املناخـي والنقـل املخطـط يف اجتماع سـينداي يف اليابـان ّ
لـه عنـد الضرورة على املسـتويات الوطنيـة واإلقليميـة أضفـت مبـادرة نانـس اللغة ذاتهـا يف الصكـوك اإلقليمية
مثـل إعلان قرطاجنـة .+30
والدوليـة”.

مبادرة نانسن
ومـن هنـا ،جـاء هـذا العـدد مـن نشرة الهجـرة القرسية
أطلقـت حكومتـا الرنويـج وسـويرسا مبـادرة نانسـن يف يف وقتـه الصحيـح ليناقـش تأثرنـا بالتغير املناخـي مـن
أواخـر عـام  2012بهـدف بنـاء إجماع حـول املبـادئ ناحيـة التنقـل البشري .ومـع اقتراب حلـول الجولـة
والعنـارص الرئيسـية املتعلقـة بحاميـة
املهجريـن عبر التشـاورية العامليـة األخيرة ملبـادرة نانسـن يف نيـف
َّ
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يف أكتوبر/ترشيـن األول واجتماع مؤمتـر األطـراف  21بارغه بريندي وزير خارجية الرنويج وديدير بوركالرت وزير
يف باريـس بعـد شـهر مـن تلـك الجولـة 3 ،هنـاك فرصـة خارجية سويرسا.

كبيرة أمـام املجتمـع الدويل للتأكـد من أن ُيعالَـج التنقل
البشري يف سـياق الكـوارث الطبيعيـة بأسـلوب أكثر
متاسـكاً وشـمولية.

www.nanseninitiative.org/global-consultations .1
www.wcdrr.org/uploads/Political_Declaration_WCDRR.pdf .2
www.cop21paris.org .3

مبادرة نانسن :التوصل لتوافق آراء بشأن النُّزوح يف سياق الكوارث

والرت كالني

عىل مدار ما يناهز الثالث سنوات ،حددت عملية مبادرة نانسن االستشارية مجموعة أدوات خيارات
السياسة املحتملة املعنية بالتصدي لتحديات التَّهجري العابر للحدود واالستعداد لها واالستجابة لها يف أوقات
الكوارث مبا فيها آثار تغري املناخ.
ُأطلقــت مبــادرة نانســن يف البدايــة مــن قبــل حكومتــي التوصل لتوافق آراء
ســويرسا والرنويــج يف أكتوبر/ترشين األول  2012إلدراكهام
بأنــه ال ضامنــات تؤكــد االعــراف مبــن أجربتهــم الكــوارث
عــى الفــرار عــر الحــدود الدوليــة وتثبــت حصولهــم
عــى املســاعدات يف ضــوء القانــون الــدويل القائــم إذا
تجاوزنــا عــن إيجــاد حلــول دامئــة لتهجريهــم .ويولــد
هــذا التَّهجــر مشــاكل حاميــة قانونيــة وتحديــات عمليــة
ومؤسســية ومتويليــة نظ ـ ًرا لعــدم وجــود منظمــة دوليــة
ذات تفويــض واضــح بتــويل مشــاكل هــؤالء األشــخاص.

ومــع ذلــك ،أثنــاء عمليــة مبــادرة نانســن االستشــارية
مــع الــدول واملجتمــع املــدين واألكادمييــن واملنظــات
الدوليــة واملجتمعــات املحليــة املتــررة ،رسعــان مــا
اتضــح َّأن إلتبــاع نهــج شــامل يعالــج هــذا املوضــوع
يجــب تفحــص آليــات منــع التَّهجــر ،مثــل :االنتقــال
وف ًقــا لخطــة مدروســة أو الهجــرة الطوعيــة واملنتظمــة
لتجنــب الوصــول ملرحلــة يصبــح فيهــا التَّهجــر بجميــع
آثــاره الســلبية أمــر حتمــي ،بجانــب الســعي لتحقيــق
حاميــة أفضــل ووضــع حلــول دامئــة للنازحــن داخل ًيــا
أيضــاً .وقــد أبــرزت املشــاورات كذلــك طبيعــة التَّهجــر
مــن حيــث كونــه متعــدد األســباب وخاصــة يف أعقــاب
املخاطــر بطيئــة الحــدوث واآلثــار التدريجيــة األخــرى
املرتبطــة بتغــر املنــاخ وركــزت أيضــاً عــى َّأن تحــركات
الســكان تلــك قــد تحــدث يف ســياق الكــوارث والتغــرات
املناخيــة إال أ َّنهــا ليســت األســباب الحرصيــة لهــذه
التحــركات.

الغايـة األساسـية وراء مبـادرة نانسـن التوصـل لتوافـق أراء
بني الدول املترضرة بشـأن كيفية تحقيق االسـتجابة املناسـبة
لتحـدي التَّهجير العابـر للحـدود يف سـياق الكـوارث ومـن
ذلـك اآلثـار السـيئة الناتجـة غـن تغير املنـاخ .وسـع ًيا وراء
هـذه الغايـة ،عُ قـدت مشـاورات حكوميـة دوليـة يف ضيافـة
أعضـاء الفريـق التوجيهـي ملبـادرة نانسـن 1يف خمس مناطق
فرعيـة (منطقـة املحيـط الهـادئ وأمريـكا الوسـطى والقـرن
اإلفريقـي العظيـم وجنوب رشق آسـيا وجنوب آسـيا) إضافة
إىل االجتامعـات املنفصلـة التـي جـرت مـع املجتمـع املـدين
يف املناطـق ذاتهـا .وقـد أكـدت هـذه املشـاورات على تنوع
العوامـل املؤديـة للتَّهجير العابـر للحـدود ووضوحهـا وعلى
طبيعـة التنقـل البرشي بشـكل عام ضمـن سـياقات التَّهجري.
وعلاوة على ذلك ،سـلطت املشـاورات الضوء على الطبيعة
اإلقليميـة لهـذه التحـركات وعلى العمليات الكثيرة الجارية
يف إطـار االسـتجابة للتَّهجير يف أوقـات الكـوارث.
والتَّهجــر يف ســياق الكــوارث ،مبــا فيــه التهجــر العابــر
للحــدود الدوليــة ،إمــا حقيقــة فعليــة يف أج ـزاء كثــرة مــن
العــامل أو مــن املرجــح زيادتــه أو حدوثــه نظـ ًرا الحتاملية أن
يزيــد تغــر املنــاخ حجــم الكــوارث ومعــدل وقوعهــا .وقــد
أكــدت املشــاورات عــى املســؤولية األساســية عــى عاتــق
الــدول تجــاه منــع التَّهجــر إن اســتطاعت ومســؤوليتها
هجريــن وإيجــاد حلـ ً
ـول دامئــة لتهجريهــم
تجــاه حاميــة ا ُمل َّ
إن مل تســتطع منعــه .وشــددت املشــاورات أيض ـاً عــى أنَّ
اآلليــات والقوانــن والسياســات الدوليــة واإلقليميــة القامئــة
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